Arcibiskupské gymnázium
v Kroměříži
Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

tel.:
e-mail:
web:

573 501 111
agkm@agkm.cz
www.agkm.cz

Poptávkové řízení

na nábytkářské a montážní práce

„Vybavení pokojů domova mládeže AG, ETAPA 2017“
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
Pilařova 3
Kroměříž 767 01
IČ: 00226611

Zadavatel :

CZ 00226611

Statutární zástupce :

Mgr. Jan Košárek – ředitel AG

1. Předmět zakázky
Etapa 2017 zahrnuje vybavení pokojů v bloku „B“ barevně vyznačené ve
schématech.
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1.2 Popis předmětu zakázky
Celkem se jedná o vybavení 46 pokojů, každý pokoj je vybaven na tři
ubytované osoby.
Vybavení jednoho pokoje:
- 3x pracovní stůl + zásuvky nebo kontejner
- 3x postel s úložným prostorem + zádová deska ke zdi
- 3x šatní skříň
- 3x police
- 3x matrace
- 3x židle
- 1x deska se zrcadlem
- 1x deska s věšáky
- Doprava a montáž
Popis jednotlivých prvků:
Pracovní stůl
120 x 75 x 70, tl. desky 25mm, lamino, ABS hrana, podnož ocelový jäkl + úprava
povrchu
4 zásuvky, jazýčkový zámek nebo kontejner 40x60x60, jazýčkový zámek, možnost
připevnění k rámu
Šatní skříň
80x60x220, lamino, dělená skříň, police dole a nahoře na celou šířku skříně,
uprostřed příčka, jedná část s policemi, druhá s šatnovou tyčí, sokl, zámek, úchytky,
viditelné hrany ABS
Postel s úložným prostorem
200x80x47, lamino, pevná deska pod matrací (ne rošt), výklop, úložný prostor
dělený, lamino na dno úložného prostoru
+ zádová deska na stěnu
Matrace – pěnová, výška 150mm, snímatelný potah
Police
120x30, lamino, police na trny nebo profil, pod polici lišta (na lepení plakátu a
doplňků)
Deska se zrcadlem
55x40, lamino, zrcadlo
Odkládací stěna
180x40, lamino, věšáky 3ks,
Židle – např. Taurus
Montáž včetně dopravy
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2. Doba, místo plnění zakázky a prohlídka místa plnění
2.1. Doba plnění zakázky
Zadavatel pro plnění zakázky stanoví následující termíny:
Předpokládané zahájení :
24. 8. 2017
Limitní termín dokončení:
30. 8. 2017
Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení montáže vybavení je
dnem, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi zadavatelem a uchazečem.
Tento termín je stanoven jako limitní termín. Nabídka uchazeče může obsahovat
jakýkoliv termín dokončení před stanoveným termínem nebo právě ve stanoveném
termínu, ale nikoliv po stanoveném termínu.
Tento termín bude začleněn do smlouvy, která bude uzavřena s vítězným
uchazečem.
2.2. Místo plnění zakázky
Místem plnění je Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Pilařova 3, Kroměříž
767 01.
2.3. Omezující podmínky pro dobu realizace zakázky
Termín zahájení plnění zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího
řízení a podepsáním příslušné smlouvy do jednoho měsíce po ukončení zadávacího
řízení. Zadavatel si z těchto důvodů vyhrazuje právo jednostranně změnit
předpokládaný termín zahájení.
Práce ve stávajícím objektu budou probíhat mimo neděle.
2.4. Prohlídka místa plnění zakázky
Zadavatel umožňuje všem uchazečům prohlídku místa budoucího plnění.
Prohlídka se uskuteční po dohodě s kontaktní osobou p. Pavlem Dvořákem tel:
605 854 156 nebo ředitelem školy.
Dotazy a informace na kosarek@agkm.cz nebo tel. 573 501 111.

3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
3.1. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za
provedení vybavení, dopravy a montáže včetně daně z přidané hodnoty.
Jako součást zpracování nabídkové ceny je rovněž požadováno zpracování
položkových rozpočtů.
3.2. Podmínky, za nichž je možné překročení nabídkové ceny
Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných
v obchodních podmínkách, pouze za předpokladu, že v průběhu realizace zakázky
dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude
nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době
vzniku zdanitelného plnění.
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V případě, že se na zakázce vyskytnou dodatečné práce a dodávky
nezahrnuté v zadávací dokumentaci zakázky, které bude nezbytné provést pro řádné
dokončení zakázky, bude jejich zadání provedeno výhradně na základě uzavřeného
Dodatku ke smlouvě o dílo.
Nabídka musí být podána v jedné uzavřené obálce, která bude označena
-Názvem zakázky: „Vybavení pokojů domova mládeže AG, ETAPA 2017“
-Názvem a poštovní adresou uchazeče
-Nápisem: „NEOTVÍRAT“

4. Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky.

5. Podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. 4. 2017 v 11.00 hod.
Nabídky je možno podávat osobně, nebo prostřednictvím poštovního přepravce na
adresu zadavatele: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Pilařova 3, 767 01
Kroměříž a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod. po celou lhůtu pro podání
nabídek, vyjma posledního dne, kdy doba podání nabídek končí v 11.00 hod.
Otevíraní obálek je neveřejné.

6. Ostatní podmínky zadávací dokumentace
6.1. Změna podmínek zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených
zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací
dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace
zadavatel oznámí všem zájemcům o zakázku, kteří převzali zadávací dokumentaci.
6.2. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
 Ověřit údaje v nabídce
 Odmítnout všechny nabídky
 Zrušit zadávací řízení.
 Dále jednat o podobě Smlouvy o dílo
 Nevracet podanou nabídku
 Nehradit uchazečům výdaje spojené s podáním nabídky

V Kroměříži dne 22. 3. 2017

Mgr. Jan Košárek – ředitel AG
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